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A A R H U S   U N I V E R S I T E T

Det samfundsvidenskabelige Fakultet Eks. termin: Omprøve, sommer 2003

Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning:  Ny

Del/delprøve/fase: 1. år af grunduddannelsen

Fag: Ret og Samfund

Opgavetype: Alm.

Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 6

Eksamensdag: onsdag Dato: 13. Måned:   8. År: 2003 kl. 9.00  - kl. 13.00

Eksamenslokaler: Trøjborg, Niels Juelsgade 84     PC-EKSAMEN: Trøjborg, Niels Juelsgade 84

Tilladte medbragte hjælpemidler:  Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden:   Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato: 28. august 2003

VIGTIGT - for studerende som anvender PC til eksamen. 

Hvis der opstår problemer med udskrivningen af din eksamensopgave, kan studienævnet give dispensation til,
at du afleverer besvarelsen på diskette. For at sikre dokumentation for, at printeren virkede ved eksamens start,
opfordrer studienævnet til, at du starter eksamen med at udskrive et stykke papir med dagens kodeord. Dette
papir med kodeordet vedlægges en evt. dispensationsansøgning. 

Dagens kodeord er: Widerberg 

Karin Widerberg: Kvinnans rättsliga och sociala ställning i Sverige 1750-1976
(Stencileret doktorafhandling, Lund 1978) side 192, 285, 290, 293-300.

Karin Widerberg er uddannet sociolog, men har senere været professor i
retssociologi i Oslo.



2

“Begrebet ligestilling er i debatten i 1970'erne blevet anvendt om forholdet mellem køn-
nene, medens begrebet lighed fortsat har stået for forholdet mellem klasser/grupper.
Dette er formålstjenligt, når man tænker på, at kvinden har en særstilling gennem sin
funktion m.h.t. forplantningen, hvilket gør absolut “lighed” mellem kønnene umulig og
ikke ønskelig. Det er desuden praktisk at have forskellige ord for forholdet mellem5
klasser/grupper og for forholdet mellem kønnene. ... Med ‘ligestilling’ mener jeg, at
kvinder og mænd har samme reelle muligheder og pligter inden for alle livets områder.
En sådan definition af begrebet indebærer ikke, at ‘lighed’ opnås’ – d.v.s. at klasse-
forskelle forsvinder –, men alene dette at kvinder og mænd er genstand for og selv
udøver samme slags undertrykkelse.”10

“Af materialet om kvindens retlige stilling fremgår det, at forandringerne heri
skyldtes flere forskellige årsager. Lige arveret og den ugifte kvindes myndighed var
reformer, der især skyldtes behovet for bevægelig kapital i midten af 1800-tallet. De
reformer, som i slutningen af 1800-tallet gav kvinden adgang til forskellige uddannelser,
havde både økonomiske, politiske og ideologiske årsager: Økonomiske årsager i den15
forstand, at nogle erhverv åbnedes for de højere klassers kvinder, idet et markant
kvindeoverskud behøvede mulighed for at forsørge sig selv. Politiske årsager i den
forstand, at borgerlige kvinder fremførte disse spørgsmål, og at uddannelser åbnedes
som følge heraf. Og til slut ideologiske årsager i den forstand, at åbningen af visse
uddannelser for kvinder fik den konsekvens, at andre uddannelser ‘fulgte med’, d.v.s.20
som en følge af, at en proces allerede var sat i gang. Andre reformer i begyndelsen af
1900-tallet kan ses som et udslag af konkurrencen mellem kønnene om at sælge deres
arbejdskraft – og statens forsøg på at modificere følgerne af den kapitalistiske pro-
duktion, således at denne produktionsmåde kunne fortsætte [f.eks. love om arbejder-
beskyttelse. Red.]. 1970'ernes retlige forandringer kan ses som et svar på en opposition25
(kvindebevægelsen), som voksede frem som en følge af de ændrede materielle forhold,”
[d.v.s. at kvinder i større tal var ude på arbejdsmarkedet. Red.].

“Den juridiske strukturs abstrakte, universelle karakter”

“I den kapitalistiske produktionsmåde kendetegnes den juridiske struktur ved en abstrakt
universel karakter. Dette indebærer, at man ikke tildeler personer forskellig status; alle30
er eller kan være ejere af ting eller aftalepartnere. Endvidere er alle genstande ejendom
eller kan være det. Grundelementerne er altså personer og ting. Denne universelle
karakter i den juridiske struktur er en afspejling af universaliteten i varebyttet på det
økonomiske niveau. I økonomien findes opdelingen i varer og dem der køber og sælger
varer. Disse kategorier modsvares af ting og personer i den juridiske struktur. ... Den35
juridiske form ‘ejendomsretten’ gælder både retten til produktionsmidler og retten til
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forbrugsvarer. På samme måde gælder den juridiske kategori ‘aftale’ relationer af højst
forskellig art. Herunder finder man såvel arbejdskontrakter som købekontrakter. ...”

“Aftaleformen”

“Jeg har hidtil fæstnet mig ved, at den abstrakte, universelle karakter i den juridiske40
struktur giver sig udtryk i begreberne ‘personer’ og ‘ting’. D.v.s. at der ikke gøres nogen
formel forskel mellem kapitalist og arbejder eller mellem ejendomsretten til produktions-
midler og til andre ting. Retten under kapitalismen kender m.a.o. kun til ‘nøgne individer’
og ting. ... Det var først gennem ægteskabsloven af 1921 [i Danmark 1925. Red.], at
kvinden blev ‘person’ eller retssubjekt. Det var derfor ikke før dengang, at kvinden selv45
kunne forvalte ejendom og indgå aftale. I den marxistiske retsteori ... har man især be-
handlet arbejdsaftalen, hvilket jo er helt forståeligt; det er jo i den form, merværdi-
produktionen sker. For at forstå kvindens retlige og sociale stilling mener jeg imidlertid,
at det er vigtigt også at se på ægteskabsformen. Desuden må man se på dennes forhold
til arbejdsaftalen. Både arbejdsaftalen og ægteskabet er jo afgørende for kvindernes50
opretholdelse af livet.”

“Jeg mener, at som følge af det begrænsede behov for kvindelig arbejdskraft under
den tidlige kapitalisme og som følge af, at kvindens rolle i forplantningen ikke blev
beskyttet, og at omsorgen for børnene var en privatsag, så var ægteskabet den vigtigste
mulighed for kvinderne, når de skulle skaffe sig børn og forsørgelse. Det forhold, at55
kvindens tilværelse i højere grad end mandens blev bestemt af ægteskabet, fik også
konsekvenser for de kvinder, som indgik arbejdsaftale. Som ugift kvinde (og myndig!)
motiveredes hendes lave løn med, at hun ikke skulle forsørge andre end sig selv. Og
som gift kvinde ... motiveredes den lave løn med, at hun allerede havde en til at forsørge
sig. For kvinderne stod derfor arbejdsaftale og ægteskab i et åbenbart og bestemt60
forhold til hinanden.”

“Billedet ændredes, derved at den gifte kvinde i ægteskabsloven af 1921 [i
Danmark 1925. Red.] gjordes myndig. Ægtefællerne bliver blot og bart ‘personer’. Nu
gøres der ingen forskel på deres pligter og rettigheder i ægteskabet. Ægteskabet an-
tager m.a.o. rettens abstrakte og universelle karakter.”65

“Ægteskabet var imidlertid fortsat den eneste mulighed for forsørgelse for de fleste
kvinder, eftersom behovet for kvindelig arbejdskraft ikke blev større før i 1960'erne. ...
Dette var sandsynligvis årsagen til en vigtig forskel mellem ægteskabet og arbejds-
aftalen, nemlig at det var formelt sværere at opløse et ægteskab end at opløse en
arbejdsaftale. Desuden var det den ene af ægtefællerne, som måtte bære de økono-70
miske byrder ved opløsningen af et ægteskab (underholdsbidrag og børnebidrag). I
modsætning hertil skal arbejdskøberen ikke betale noget ved opløsningen af en
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arbejdsaftale. For begge ægtefæller var der en fælles interesse i at gøre ægteskabet til
et livslangt forhold, eftersom manden oftest måtte bære de økonomiske byrder ved en
skilsmisse, og også kvinden i reglen fik det dårligere uden for ægteskab. Dertil kom den75
herskende familieideologi, som også støttede ægteskabet.”

“I 1960'erne og 1970'erne er ægteskabets betydning som forsørgelsesinstitution
blevet noget formindsket, da der er en væsentlig større andel af kvinderne, som er ble-
vet erhvervsaktive. Dog spiller ‘ægteskabelige forhold’, d.v.s. arbejdet med hjem og
børn, fortsat en afgørende rolle for kvinderne, når det gælder arbejdsaftalens indhold.80
Deltidsarbejde er et eksempel herpå.

At ægteskabet i dag ikke fungerer som forsørgelsesinstitution for kvinderne i helt
så stor udstrækning som tidligere, tror jeg er en af de vigtigste grunde til den nye sven-
ske ‘liberale’ skilsmisselovgivning. Det er sikkert også en af de vigtigste årsager til, at
samliv uden for ægteskab er blevet så almindeligt i 70'erne.”85

“Så længe andelen af kvinder i produktionen ikke er så stor som andelen af mænd,
og så længe deres arbejdsintensitet er forskellig (deltid modsat heltid), – lige så længe
vil ægteskabet eller et ægteskabslignende forhold (samboende voksne med børn) bestå.

De ægteskabelige funktioner (arbejde med hjem og børn) vil forblive private og
usynlige, og følgelig vil forholdet mellem arbejdsaftale og ægteskabsaftale have negative90
konsekvenser for kvinderne i henseende til det reelle indhold i de to respektive
retsforhold. “

“Den juridiske ideologis dominans”

“Den tidlige borgerlige kvindebevægelse formulerede sine ligestillingskrav i retlige ter-
mer. Man så det som det vigtigste mål at fjerne de patriarkalske ‘rester’, sådan at den95
juridiske strukturs abstrakte, universelle karakter også kom til at omfatte kvinderne.

Den tidlige socialistiske kvindebevægelse formulerede også de fleste af sine lige-
stillingskrav i retlige termer. Disse krav gjaldt dog ikke først og fremmest formel lige-
stilling med manden, men tilsigtede derimod især en reel ligestilling inden for produk-
tionen. Samtidig skulle forsørgelsen være et samfundsanliggende og ikke en privatsag.”100

“Den juridiske ideologis dominans indebærer en tendens til at sætte retlige ændrin-
ger som målet for klassekamp og kvindekamp. [Dette er selvforstærkende, således] at
det at få lovfæstet et krav giver en gruppe eller klasse følelsen af styrke eller magt. ...
Selve lovgivningen vil dermed forstærke troen på det kapitalistiske samfund og troen på
retten som et redskab til social forandring.”105

“Såvel den borgerlige som den socialistiske kvindebevægelse har i begyndelsen
af 1970'erne fremsat krav om reelle forandringer ... og ikke krav om formel lighed med
mændene. Disse krav er blevet mødt med en aktivitet, der hovedsagelig har haft det



5

resultat, at den juridiske strukturs abstrakte, universelle karakter er blevet udvidet yder-
ligere for kvindernes vedkommende. Således er de retsregler, som tidligere kun gjaldt110
kvinder, blevet udvidet til også at omfatte mænd – i det omfang det nu engang er blevet
anset for gørligt. ... Derimod ville det stride mod det abstrakte retssubjekt, mod den juri-
diske strukturs abstrakte, universelle karakter at indføre f.eks. regler om kønskvotering.
Ideen om formel lighed, retfærdighed o.s.v. er så indarbejdet i menigmands bevidsthed,
at jeg tror, at man vil få svært ved overhovedet at tænke i de baner, endsige fremføre115
krav om retlige forandringer ud fra kvindernes situation. Jeg mener altså, at det er
vanskeligt at udnytte den juridiske ideologis dominans, som jo bl.a. giver sig udtryk i, at
statens indgreb sker med lovgivningen som instrument. Vanskeligheden består i, at
dette at forbedre kvinders reelle livssituation ville betyde et brud med de grundlæggende
opfattelser i den juridiske struktur: formel lighed, abstrakt retssubjekt o.s.v.”120

“Ligestilling under kapitalismen”

“Lovgivning ... er af underordnet betydning i sammenligning med betydningen af at få
fjernet det særlige arbejdsmarked for kvinder. Desuden må der oprettes daginstitutions-
pladser til alle børn med forældre, der har erhvervsarbejde. Sådanne forholdsregler
kræver imidlertid en ‘hårdere’ politisk og faglig kamp, ikke mindst af kvinderne selv. Det125
er nødvendigt, at man inden for de rammer, økonomien for nærværende muliggør, opnår
en omprioritering af de sociale reformer. Dette er måske ikke utænkeligt inden for de
nærmeste årtier i Sverige.

Men ovennævnte forholdsregler er ikke tilstrækkelige til at skabe ligestilling mellem
kønnene. Jeg har ovenfor defineret ligestilling mellem kønnene således, at kvinder og130
mænd skal have samme reelle muligheder og pligter på alle livets områder. Dette inde-
bærer, at alle kvinder skal arbejde i lige så stor udstrækning som mændene. Og nogen
kønsbetinget forskel må heller ikke forekomme, når det gælder deltidsarbejde og afløn-
ning. Jeg mener ikke, at dette er teoretisk uforeneligt med den kapitalistiske produk-
tionsmåde. Hertil kræves blot et kapitalistisk samfund, hvor produktivkræfterne har nået135
det niveau, hvor man behøver alle i produktionen, såvel mænd som kvinder, samtidig
med at man har råd til den nødvendige samfundsmæssige børnepasning. Så længe
merværdiproduktionen garanteres, spiller det ingen rolle, hvilket køn arbejdskraften har.

Rent praktisk mener jeg imidlertid, at ligestilling i den ovennævnte betydning er
utænkelig i Sverige – i det mindste inden for de nærmeste årtier. Der er intet, som tyder140
på, at vi er på vej henimod et kapitalistisk samfund af den slags, som jeg omtalte oven-
for, – tværtimod! Derfor: Ønsker man ligestilling inden for en overskuelig fremtid, så må
man samtidig arbejde for lighed og frigørelse. Man må kæmpe for et samfundssystem,
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hvor det er politikken og ikke økonomien, der bestemmer bestræbelserne for ligestilling
og lighed. Og dette er en kamp for socialismen.”145

SPØRGSMÅL

Der ønskes en kritisk analyse af ovenstående tekst med særlig fokus på:

a) Ægteskabets samfundsmæssige betydning, hvor samfundsudviklingen og dennes
betydning for retsudviklingen inddrages.

b) Forskellen mellem på den ene side ligestilling mellem kønnene og på den anden
side ligestilling eller lighed mellem kvinder.


